კომპანია: BackOffice
აღწერა: ბექოფისი არის მომავალზე ორიენტირებული კომპანია,
რომლის მიზანია თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით
ბიზნეს სექტორისთვის “ჭკვიანი” გადაწყვეტილებების დანერგვა.
ჩვენი უმთავრესი ამოცანა და ყველაზე დიდი გამოწვევაა
ოპტიმალური თანაფარდობის შექმნა ხელოვნურ და ადამიანის
ინტელექტს შორის. დასახული მიზნის მისაღწევად ჩვენ ვმუშაობთ პროექტზე „BackOffie AI”,
რომელიც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით უნივერსალური ბიზნეს ასისტენტის შექმნას
ემსახურება.
მსოფლიოში არსებული ტენდენციები გვიჩვენებს, რომ, მომხმარებლის მოთხოვნის ხასიათისა და
შესაძლებლობების ცვალებადობიდან გამომდინარე, კომპანიებისთვის ეფექტური კომუნიკაციის
შესანარჩუნებლად აუცილებელი გახდა ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია. სწორედ ამიტომ, ჩვენ
გადავწყვიტეთ ვუპასუხოთ ამ პრობლემას და საწყისი ეტაპისთვის დავნერგოთ კლიენტებთან
ურთიერთობის პლატფორმა “BackOffice Business Assistant”-ის სახით, რომელიც იქნება
ხელმისაწვდომი, მარტივი და ინდივიდუალურ მომხმარებელზე მორგებადი. ჩვენი პროდუქტი ერთ
სივრცეში თავს მოუყრის ბიზნეს პროცესების სამართავად საჭირო უნიკალურ გადაწყვეტილებებს და
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პლატფორმის ყველა პროცესი იქნება კონკრეტული ქვეყნის
სამომხმარებლო სეგმენტის სპეციფიკასა და მის სამართლებრივ გარემოსთან ადაპტირებადი.
საგრანტო პროექტის ფარგლებში შეიქმნება ჩვენი პლატფორმის პროტოტიპი, რომლის საშუალებითაც
დაინტერესებულ პირებს გავაცნობთ პროგრამა “BackOffice Business Assistant”-ს, მის ფუნქციონალსა
და პერსპექტივებს და გავზრდით ბაზარზე ჩვენი პროდუქტისადმი დაინტერესებას. ამ მიზნის
მისაღწევად, პროექტის დაფინანსებიდან 5 თვის ვადაში, შექმნება პირველადი სახის პროდუქტი,
მოხდება ბრენდირება, დამზადდება “BackOffice Business Assistant”-ის ვიდეო და PDF პროტოტიპები,
შეიქმნება პროტოტიპის სადემონსტრაციო ვებ-გვერდი და სოციალურ ქსელებში პროტოტიპის
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო გვერდები.

საიმიჯო რგოლი: https://youtu.be/Blcnclv1XMA
სტაჟირების პოზიციები:
Sales Manager, Copywriter, Marketing Manager, Digital Design, PHP Developer

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 1 თვე

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ CV ან რეზიუმე შემდეგ
ელექტრონულ მისამართზე gsamarguliani@backoffice.ge , subject-ში მიუთითოთ „GITA-ს
სტაჟირების პროგრამა“ და ტექსტის ადგილას ის პოზიცია, რომელზეც გსურთ სტაჟირების
გავლა.

კომპანია: VRex Immersive
აღწერა: VRex Immersive ქმნის ტექნოლოგიას, რომელიც აკავშირებს
ადამიანებს და ადგილებს ერთმანეთთან ვირტუალური რეალობის
გამოყენებით
საიტი: https://www.facebook.com/VReximmersive/

სტაჟირების პოზიციები:
სოციალური მედიის მენეჯერი
მოვალეობები:
- სოც. მედიის ეფექტიანად გამოყენების სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა;
- ვირექსის მიერ განხორციელებული აქტივობების სოციალური მედიის საშუალებით
წარმოჩინების პროცესის მართვა;
- ვირექსის ბრენდირებისთვის მიზანშეწონილი პოსტების შინაარსის შემუშავებაში
მონაწილეობა და მისი სოციალურ მედიაში დისტრიბუციის მართვა.
სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე

ანალიტიკოსი
მოვალეობები:
- ვირექსის საქმიანობისთვის საჭირო მონაცემთა შეგროვება/დამუშავება (მაგალითად:
საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე მოქმედ სტეიკჰოლდერთა ბაზის შექმნა, ტურისტული
პლათფორმების კვლევა და საკვანძო ფუნქციონალის გამოკვეთა/ვირექსისთვის წარდგენა)
- ტექნიკური დავალებების დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება.
სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე

ფოტო-ვიდეო კონტენტის შემქმნელი
მოვალეობები:
- ტურისტული ადგილების შესახებ 360 გრადუსიანი ვიდეო გადაღებების წარმოება;
- ვირექსის მნიშვნელოვანი აქტივობის ფოტოგადაღება;
- ფოტო/ვიდეო მასალის დამუშავებაში მონაწილეობის მიღება.
სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე
IOS developer
მოვალეობები:
- ვირექსის აპლიკაციების IOS პლათფორმაზე ორიენტირებული ვერსიების შექმნა;
- ვირექსის აპლიკაციებისთვის IOS პლათფორმისთვის სპეციალური ფუნქციონალის და
სერვისების დამატება;
- ახალი IOS აპლიკაციების შექმნაში მონაწილეობის მიღება.
სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ CV ან რეზიუმე შემდეგ
ელექტრონულ მისამართზე infovrexllc@gmail.com , subject-ში მიუთითოთ „GITA-ს
სტაჟირების პროგრამა“ და ტექსტის ადგილას ის პოზიცია, რომელზეც გსურთ სტაჟირების
გავლა.

კომპანია: Lingwing
აღწერა: უცხო ენების შესასწავლი ყველაზე პოპულარული
პლატფორმა საქართველოში.
საიტი: https://lingwing.com/ka/

სტაჟირების პოზიციები:
1) Front-end დეველოპერი
სასურველია გამოცდილება: angular / react js, css, javascript, html
2) მარკეტინგის მენეჯერი

კომპანიის ინსტაგრამ / ფეისბუქ გვერდის მართვა და კომპანიის ბლოგისთვის
კონტენტის მომზადება
3) გაყიდვების სპეციალისტი
პასუხისმგებელი იქნება კომპანიის კლიენტებთან კომუნიკაციაზე და პროდუქტის
შეთავაზებაზე
4) გრაფიკული დიზაინერი
სოციალური ქსელისთვის პოსტების მოსამზადებლად
5) ვიდეო მონტაჟის სპეციალისტი
სასურველია adobe premiere pro-ში მუშაობის გამოცდილება
6) კონტენტ მეიკერი კომპანიის იუთუბ არხისთვის
კომპანია მომავალ წელს იწყებს ვლოგების გაკეთებას და ესაჭიროებათ სტუდენტი,
რომელიც ჩაწერს ვლოგებს ონლაინ განათლებაზე.
7) ტესტური მასალების შემქმნელი
საიტის მასალების (ქვიზები, ტესტები, სავარჯიშოები აბიტურიენტებისთვის)
მოსამზადებლად, საჭიროა სტუდენტი, რომელიც ფლობს შემდეგი ენებიდან
რამდენიმეს: რუსული, ინგლისური, იტალიური, ფრანგული, ესპანური, გერმანული.
თითოეული სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე
დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ CV ან რეზიუმე შემდეგ
ელექტრონულ მისამართზე vato@lingwing.com , subject-ში მიუთითოთ „GITA-ს სტაჟირების
პროგრამა“ და ტექსტის ადგილას ის პოზიცია, რომელზეც გსურთ სტაჟირების გავლა.

კომპანია: My Drug App
აღწერა: My Drug App Inc is one of the rare Georgia originated US
based HealthTech Startups which operates in the $500 Billion US
Prescription Drug Industry. We run My Drug Dealer App that allows
US patients to buy any prescription drug at any pharmacy for
wholesale prices regardless of insurance. It features comparison of
different price settings available for the patient including our own member price, insurance
copay, lowest-price guarantee mail-order pharmacy price and average retail list prices. With
such price transparency and our extremely low member prices, patients are able to save a lot of
money. The service is available B2B as add-on to any employee coverage plan but also B2C for
any patient. Especially patients with a high deductible plan and Health Savings Account (or no
insurance at all) benefit from our service as all purchases count as deductibles and can be paid
using a HSA. We'll keep you updated about our launch progress.

საიტი: https://mydrugapp.com/
Currently our Team consists of US Pharma IT professionals From US, Germany and Georgia.
We seek talented people for the following Domains:
UX Specialist:
მოთხოვნები:
•
•

გრაფიკული რედაქტორების ცოდნა;
სასურველია თანამედროვე UI და გრაფიკული დიზაინის ტრენდების ცოდნა;

ამოცანები:
•
•
•

ტექნიკური დავალებების ადაპტირება, დაგეგმვა და პროტოტიპების შემუშავება;
Web- და მობილური აპლიკაციების გრაფიკული დიზაინის შემუშავება;
საშუალო სირთულის პროდუქტებისთვის სამომხმარებლო ინტერფეისების შექმნა;
დეველოპერთა ჯგუფთან თანამშრომლობა და მათი დახმარება, გრაფიკული
ელემენტების ექსპორტსა და მათ მენეჯმენტში

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე
UI Developer:
მოთხოვნები:
•
•
•

Wireframe, Prototype, Style guide, User flow ან მსგავსი ინსტუმენტებზე მუშაობის
გამოცდილება;
Photoshop, XD, Sketch, Axure, InVision ან სხვა მსგავსი ინსტრუმენტების გამოყენების
გამოცდილება;
სასურველია Front-End პროგრამირების ენის საბაზისო ცოდნა - HTML5, CSS3.

ამოცანები:
•
•

ამოცანის ანალიზის საფუძველზე Web და Mobile აპლიკაციების დიზაინის
შემუშავება;
შემუშავებული დიზაინის ატვირთვა პროგრამისტების მიერ მომდევნო
გამოყენებისთვის;
შემუშავებული პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის შემოწმება UI/UX ნაწილში;
SCRUM პროცესში ჩართულობა;

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე

ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი:
მოთხოვნები:
•
•
•

აღნიშნულ სფეროში მუშაობის გამოცდილება;
გამართული (სასურველია შემოქმედებითი) წერის უნარი;
ქართული და ინგლისური ენის თავისუფლად ფლობა;

ამოცანები
•
•
•
•
•
•
•

ციფრული არხების და ჯგუფების ადმინისტრირება (WEB, LinkedIn, Facebook,
Instagram, YouTube)
სოციალური მედია არხების შექმნა, მართვა, რეკლამირება და რეპორტინგი;
სოციალური მედია კამპანიების მენეჯმენტი, სტრატეგიის შემუშავება და
მონიტორინგი;
მომხმარებლებთან კომუნიკაცია სოც. ქსელების მეშვეობით;
პრომო კამპანიების მომზადება და მართვა;
სოციალურ მედიაში სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა;
ონლაინ გამოკითხვების ჩატარება, დისკუსიების გახსნა და კომენტარების
მოდერაცია;

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე
დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ CV ან რეზიუმე შემდეგ
ელექტრონულ მისამართზე giorgi.bezhitashvili@gmail.com , subject-ში მიუთითოთ „GITA-ს
სტაჟირების პროგრამა“ და ტექსტის ადგილას ის პოზიცია, რომელზეც გსურთ სტაჟირების
გავლა.

კომპანია: TTM
აღწერა: კომპანია უზრუნველყოფს ავტომობილის სიჩქარის
ავტომატური შეზღუდვის ტექნოლოგიას
საიტი: https://www.facebook.com/ttmgroupforyou/
TTM - გთავაზობთ სტარტაპ ეკოსისტემასთან დაკავშირებული საქმის
წარმოებაში გამოცდილების მიღების შესაძლებლობას.
მულიტიპროფილური ტრეინინგებს და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის
შესაძლებლობას.

სტაჟირების პოზიციები:
დირექტორის თანაშემწე
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
•
•
•
•

უმაღლესი განათლება/დამამთავრებელი კურსი. (სასურველია ბიზნესის მართვისა და
ადმინისტრირების ფაკულტეტიდან)
ქართული და ინგლისურის ენის მაღალ დონეზე და რუსული ენის საშუალო დონეზე
ცოდნა.
საოფისე პროგრამების ცოდნა (სავალდებულოა).
Microsoft Projects-ის ან მსგავსი პროექტების მართვის პროგრამის ცოდნა
(სავალდებულოა).

პიროვნული უნარ ჩვევები
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

თვითგანვითარებაზე ორიენტირებული.
მიზანდასახული.
ინფორმაციის მოძიების და ფორმატირების შესაძლებლობა.
კომუნიკაციის მართვის უნარი.
ორგანიზებულობა.
პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა.
პუნქტუალურობა.
გუნდურად მუშაობის უნარი.
დეტალებზე ორიენტირებულობა.
დროის ეფექტურად მართვის უნარი.

ძირითადი მოვალეობები
•
•
•
•
•

კომპანიაში მიმდინარე და დაგემილი პროცესების მონიტორინგი და რეპორტინგი.
თანამშრომლების მიერ შესრულებული დავალებების აღრიცხვა.
მეილებისა და პასუხების მონიტორინგი და დედლაინების კონტროლი.
სხვა ადმინისტრაციული დავალებების შესრულება.
საპრეზენტაციო მასალის მომზადება.

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ CV ან რეზიუმე შემდეგ
ელექტრონულ მისამართზე info@ttm.ge , subject-ში მიუთითოთ „GITA-ს სტაჟირების
პროგრამა“ და ტექსტის ადგილას ის პოზიცია, რომელზეც გსურთ სტაჟირების გავლა.

კომპანია: Pulsar AI
აღწერა: Pulsar AI არის მეცნიერების, პროფესიონალი
დეველოპერების და IT ექსპერტებისგან დაკომპლექტებული ჯგუფი, რომელიც
სპეციალიზირებულია ხელოვნური ინტელექტის შექმნაზე. კომპანიის ძირითადი
მიმართულებებია: - დიალოგის ავტომატიზაცია (ჩეთ-ბოტი) - სახისა და ობიექტების
ამოცნობა - მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტების (პირადობის მოწმობა, პასპორტი)
ვერიფიკაცია - ტექსტებისა და აუდიო მასალის სენტიმენტ ანალიზი - ხმის ამოცნობა
Speech-to-Text, Text-to-Speech ბუნებრივი ენის დამუშავება;
საიტი: https://pulsar.ai/
სტაჟირების პოზიციები:
Full Stack Developer
We are seeking a full-time Full-stack Software Engineer to join our team and help us take our
products and services to the next level. We appreciate team players with a solid track record of
published projects and experience on a wide range of technologies.
You will have an opportunity to work on interesting AI projects in a highly mission-driven team
with diverse skill sets and interesting personalities. You will work on very challenging projects
that require a mix of coding skills, domain knowledge, research, little math, and some humor
For more, check out our page at fb.com/aibypulsar
Responsibilities:
** Be friendly
** Be on time for a daily standup
** Participate eagerly in weekly plannings and reviews
** Build Server-side logic and expose it via REST API
** Build Docker images with an automated deployment pipeline
** Write code in accordance with established style guides
** Write clear code with comments and README files
** Work in accordance with Git best practices like Gitflow or similar - Write short, succinct
commits and tags with semantic versioning
** Maintain SemVer between code in VC and built images in Prod/Test environments
** Optimization of the application for maximum speed and scalability
** Implementation of security and data protection
Requirements:
** Strong understanding of Algorithms and data structures
** Strong coding skills in Python and Node.js
** Strong version control skills - Bachelor`s Degree in CS or related

** Experience with SQL and NoSQL databases and libraries
** Strong written and verbal communication skills
** Ability to execute project deliverables within agile and scrum methodologies.
** Highly motivated and extreme sense of ownership and responsibility towards project needs
** Familiarity with automated build and testing methodologies and frameworks
** Familiarity with cloud platforms and virtualization technology like AWS and Docker
** Experience with data science toolkits would be a plus

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 2 თვე

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ CV ან რეზიუმე შემდეგ
ელექტრონულ მისამართზე bella@pulsar.ai , subject-ში მიუთითოთ „GITA-ს სტაჟირების
პროგრამა“ და ტექსტის ადგილას ის პოზიცია, რომელზეც გსურთ სტაჟირების გავლა.

კომპანია: Elven Technologies
აღწერა: Elven Technologies პერსონალური დაცვის
მომავლის კოსტუმების კომპანიაა. ჩვენი პირველი
პროდუქტია - მეხანძრის ცეცხლგაუმტარი
მაღალტექნოლოგიური კოსტუმი.

სტაჟირების პოზიციები:
სოციალური მედიის მენეჯერი
Investor research and funnel creation;
web-design
fluid and thermodynamics (physics).

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე
დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ CV ან რეზიუმე შემდეგ
ელექტრონულ მისამართზე vk@elvensuit.com , subject-ში მიუთითოთ „GITA-ს სტაჟირების
პროგრამა“ და ტექსტის ადგილას ის პოზიცია, რომელზეც გსურთ სტაჟირების გავლა.

კომპანია: LiveCaller
აღწერა: LiveCaller is a cloud based customer communication
software that allows companies to directly communicate with
their web visitors via web call, web chat and co-browsing.
This system works by way of a widget which is installed on
any company’s website, just like an online chat you’d find on a standard website. What makes
LiveCaller unique? We also offer free calls and a co-browsing option.
სტაჟირების პოზიციები:
Front-End / Back-End Development.
სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე
დაინტერესების შემთხვევაში, შეავსეთ ფორმა:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzibwawseab_s_AQrZ5fyHs1BFwou8nX_6dIHD0c
qImhXvRA/viewform

კომპანია: Logmind
აღწერა: ლოგმაინდი არის ხელოვნურ
ინტელექტზე დაფუძნებული ლოგ მონაცემთა
ანალიტიკური პლატფორმა. პლატფორმა ეხმარება
მსხვილი ორგანიზაციების DevOps და IT Operations ჯგუფებს ავტომატურად ამოიცნონ
ხარვეზები თავიანთი კომპლექსური პროგრამებიდან და ასევე მიიღონ ავტომატური
რეკომენდაციები ამ ტექნიკური პრობლემების მოგვარების შესახებ.

სტაჟირების პოზიციები:
Junior ReactJS Developer
Junior Python Developer
სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე
დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ CV ან რეზიუმე შემდეგ
ელექტრონულ მისამართზე kzaridze@logmind.com , subject-ში მიუთითოთ „GITA-ს
სტაჟირების პროგრამა“ და ტექსტის ადგილას ის პოზიცია, რომელზეც გსურთ სტაჟირების
გავლა.

კომპანია: B2C.GE
აღწერა: B2C.GE წარმოადგენს ელექტრონული კომერციის
ინოვაციურ პლატფორმას , რომელიც საშუალებას აძლევს
ნებისმიერ მეწარმეს მარტივად და დამოუკიდებლად
შექმნას საკუთარი ონლაინ მაღაზია , დაიწყოს ვაჭრობა როგორც ადგილობრივ ისე
საერთაშორისო ბაზარზე.

სტაჟირების პოზიციები:
ბრენდ ამბასადორი
ბრენდ ამბასადორის უშუალო მოვალეობაა. მოახდინოს პროდუქტის შეთვაზება საკუთარი
გზით მოპოვებული წყაროებიდან ან კომპნაიის მიერ მიწოდებული ბაზებიდან ,
პოტენციური კლიენტი დაითანხმოს შეხვედრაზე და შემდეგ მასთან ერთად აწარმოოს
პროდუქტის წარდგენა და სურვილის შემთხვეაში საიტის რეგისტრაცია

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 2 თვე
დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ CV ან რეზიუმე შემდეგ
ელექტრონულ მისამართზე j.nikoleishvili@b2c.ge , subject-ში მიუთითოთ „GITA-ს სტაჟირების
პროგრამა“ და ტექსტის ადგილას ის პოზიცია, რომელზეც გსურთ სტაჟირების გავლა.

კომპანია: kalo.ge (traktor)
აღწერა: კალო ფერმერებისთვის შექმნილი ვებგვერდი და მობილური აპლიკაციაა. kalo.ge-ზე
შეგიძლია ნახო ყველაფერი სოფლის მეურნეობის
შესახებ: • შეიძინო მაღალი ხარისხის პრეპარატები,
სასუქები, ინვენტარი. ისარგებლო უფასო საკურიერო
მომსახურებითა და მოქნილი გადახდის სისტემით •
მიიღო აგრო კონსულტაცია ონლაინ, ცხელ ხაზზე ან საკუთარ ბაღში • განათავსო შენი
პროდუქცია აგრო ბაზარში ან მოძებნო სასურველი პროდუქტი • გაეცნო სტატიებს
მეცხოველეობის, მემცენარეობისა და ვეტერინარიის შესახებ • შეიტყო ყოველდღიური
სიახლეები, ღონისძიებები და აგრობიზნეს ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის დარგში •

მიიღო პრაქტიკული ვიდეო რჩევები • იპოვო ახლოს მდებარე სანერგე, სამაცივრე, ვეტ.
კლინიკა და ა.შ. Kalo.ge კომფორტი და მხარდაჭერა ფერმერებისთვის!
საიტი: https://kalo.ge/

სტაჟირების პოზიციები:
გაყიდგების აგენტი
"კალო" ეძებს შედეგებზე ორიენტირებულ სატელეფონო გაყიდვების აგენტს ნახევარ
განაკვეთზე, რომელიც იმუშავებს კომპანიის ცხელ ხაზზე აგრარული მიმართულებით და
აქტიურად ჩაერთვება სასოფლო-სამეურნეო საშუალებების გაყიდვების პროცესში.
მოვალეობები:
** სატელეფონო კომუნიკაციით, ჩვენი პროდუქტის და მომსახურების გაყიდვა-რეკლამირება
შესაბამის სამიზნე აუდიტორიებთან;
** არსებულ და პოტენციურ მომხმარებლებთან საქმიანი ურთიერთობების განვითარება და
შენარჩუნება;
** ახალი მომხმარებლების მოზიდვა;
** მომხმარებლების უკუკავშირის შეგროვება და გუნდისთვის გაზიარება
გამოცდილება და უნარები:
** რუსულის მაღალ დონეზე ცოდნა
** სასურველია გაყიდვების სფეროში მუშაობის გამოცდილება
** მომხმარებელთან კომუნიკაციისა და მოლაპარაკების წარმოების ძლიერი უნარები
** შედეგების დამოუკიდებლად მიღწევის უნარი
ჩვენ გთავაზობთ:
** თანამედროვე და კომფორტულ სამუშაო გარემოს
** კარიერული განვითარების შესაძლებლობას
** მოქნილ სამუშაო საათებს
ველით თქვენს გამოხმაურებას!
დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ CV ან რეზიუმე შემდეგ
ელექტრონულ მისამართზე natalia@kalo.ge , subject-ში მიუთითოთ „GITA-ს სტაჟირების
პროგრამა“ და ტექსტის ადგილას ის პოზიცია, რომელზეც გსურთ სტაჟირების გავლა.

კონსულტანტი
"კალო" ეძებს შედეგებზე ორიენტირებულ კონსულტანტს მემცენარეობას, მეცხოველეობასა
და ვეტერინარიაში, რომელიც იმუშავებს კომპანიის ცხელ ხაზზე აგრარული
მიმართულებით და აქტიურად ჩაერთვება კონსულტაციასა და სასოფლო-სამეურნეო
საშუალებების გაყიდვების პროცესში.

მოვალეობები:
** ცხელი ხაზის მეშვეობით სხვადასხვა კონსულტაციები აგრარული მიმართულებით;
** კალოს საქონლისა და მომსახურების გაყიდვა-რეკლამირება შესაბამის სამიზნე
აუდიტორიებთან სოციალური ქსელის საშუალებით;
** არსებულ და პოტენციურ მომხმარებლებთან საქმიანი ურთიერთობების განვითარება და
შენარჩუნება;
** ახალი მომხმარებლების მოზიდვა;
** მომხმარებლების უკუკავშირის შეგროვება და გუნდისთვის გაზიარება
** კალოს კონტენტისა და ონლაინ მაღაზიის განვითარება
გამოცდილება და უნარები:
** უმაღლესი განათლება აგრარული მიმართულებით (ან სტუდენტი)
** რუსულის მაღალ დონეზე ცოდნა
** სასურველია გაყიდვების სფეროში მუშაობის გამოცდილება
** მომხმარებელთან კომუნიკაციისა და მოლაპარაკების წარმოების ძლიერი უნარები
** შედეგების დამოუკიდებლად მიღწევის უნარი
ჩვენ გთავაზობთ:
** თანამედროვე და კომფორტულ სამუშაო გარემოს
** კარიერული განვითარების შესაძლებლობას
** მოქნილ სამუშაო საათებს
ველით თქვენს გამოხმაურებას!
დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ CV ან რეზიუმე შემდეგ
ელექტრონულ მისამართზე natalia@kalo.ge , subject-ში მიუთითოთ „GITA-ს სტაჟირების
პროგრამა“ და ტექსტის ადგილას ის პოზიცია, რომელზეც გსურთ სტაჟირების გავლა.

კომპანია: Nasta
აღწერა: საქართველოს ნაციონალური სტარტაპ ასოციაცია
საიტი: https://www.nasta.ge/
პროექტების მენეჯერი, სიც.მედია მენეჯერი.ოფისის
მენეჯერი.საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.

სტაჟირების პოზიციები:

სოციალური მედიის მენეჯერი
მოვალეობები:
•

სოც მედია გვერდების მართვა: facebook / linkedin

•

ვებ საიტის ადმინისტრირება

•

მედია იმიჯის შექმნა

ოფისის მენეჯერი:
მოვალეობები:
•

შემოსული და გასული წერილების მართვა

•

შესასრულებელი სამუშაოების მართვა

•

შეხვედრების დაგეგმვა / მონიტორინგი

•

დოკუმნეტების ადმინისტრირება

•

მოლაპარაკებების მონიტორინგი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი:
მოვალეობები:
•

საზოგადოებასთან ურთიერთობის წლის გეგმა

•

გეგმის განხორციელების გზების მოძიება

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე
დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ CV ან რეზიუმე შემდეგ
ელექტრონულ მისამართზე mako@nasta.ge , subject-ში მიუთითოთ „GITA-ს სტაჟირების
პროგრამა“ და ტექსტის ადგილას ის პოზიცია, რომელზეც გსურთ სტაჟირების გავლა.

კომპანია: Travel Guide App
აღწერა: ტურისტული მობილური პლატფორმა,
რომლის დახმარებითაც ევროპის ნებისმიერ
ქალაქში გყავს ადგილობრივი მეგობარი.
რომელიც გირჩევს საუკეთესო ვარიანტებს
ტრანსპორტის ტურის თუ სანახობების შესახებ.
საიტი: https://travelguideapp.ge/startup.php
სტაჟირების პოზიციები:
1)ვიდეო ოპერატორი
2)რეპორტიორი
3)ჟურნალისტი
4)რეჟისორი
5) IT მენეჯერი
6) ბიზნეს ადმინისტრატორი
7) IOS დეველოპერი
აუცილებელი მოთხოვნები
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iOS-თან მუშაობის გამოცდილება
Swift-თან მუშაობის გამოცდილება
Xcode-თან მუშაობის გამოცდილება
მინიმუმ ერთი აპლიკაცია App Store-ზე ან სადემონსტრაციო პროექტი
Git-თან მუშაობის გამოცდილება
ვებ სერვისებთან მუშაობისა და ინტეგრაციის გამოცდილება (REST, JSON, XML)
Cocoapods-თან მუშაობის გამოცდილება

iOS ოპერაციული სისტემისთვის თანამედროვე მობილური აპლიკაციების
მოდულებისა და სისტემების პროექტირება, დანერგვა და მხარდაჭერა.
Objective C/Swift და OOP პრინციპების საფუძვლიანი ცოდნა;
IOS-პროგრამის შექმნის სრული ციკლის ცოდნა: ნულიდან App Store-ზე
პუბლიკაციამდე.

8) Android დეველოპერი
9) UX/UI დიზაინერი
სამუშაოს აღწერა და მოვალეობები:

•
•
•
•

კომპლექსური ვებ აპლიკაციებისთვის UI/UX დიზაინის შემუშავება.
ვებ და მობილური აპლიკაციების დიზაინის შემუშავება;
ინტერფეისის პროტოტიპირება;
Styleguide-ის შექმნა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

•
•
•
•

შემოქმედებითი აზროვნების უნარი;
აპლიკაციებთან: Axure, Invision მუშაობის გამოცდილება
შემდეგი გრაფიკული პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა: Adobe XD, Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, Sketch, Zeplin;
სასურველია Front-End პროგრამირების ენის საბაზისო ცოდნა - HTML5, CSS3

აუცილებელია CV ნამუშევრებთან/პორტფოლიოსთან ერთად:

10) WEB დეველოპერი
11) მარკეტინგის სპეციალისტი
12) სოც.მედია მარკეტინგი
სამუშაოს აღწერა:
კომპანიის სოციალური ქსელების მართვა;
მარკეტინგული პროექტების დაგეგმვა განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება;

მოთხოვნები:
ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ფლობა
კრეატიულობა

13) საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი
14) WEB დიზაინერი
15) ქოფირაითერი
სამუშაოს აღწერა:
კომპანიის სოციალური ქსელებისთვის ტექსტის დამუშავება/მომზადება;
მარკეტინგული პროექტების დაგეგმვა განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება;
მოთხოვნები:
ქართულ და ინგლისურ ენებზე წერის მაღალი კულტურა

კრეატიულობა

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე
სტაჟირება მე-3 თვიდან იქნება ანაზღაურებადი, და წარჩინებულ სტაჟიორებს გადაეცემათ
სერთიფიკატი.

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ CV ან რეზიუმე შემდეგ
ელექტრონულ მისამართზე info@travelguideapp.ge , subject-ში მიუთითოთ „GITA-ს
სტაჟირების პროგრამა“ და ტექსტის ადგილას ის პოზიცია, რომელზეც გსურთ სტაჟირების
გავლა.

კომპანია: Anti-Gaming Studio
აღწერა: თამაშების დეველოპმენტი
საიტი: https://antigamingstudio.com/

სტაჟირების პოზიციები:
Unity Developer
UE4 Developer
3D artist
სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე
დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ CV ან რეზიუმე შემდეგ
ელექტრონულ მისამართზე david@antigamingstudio.com , subject-ში მიუთითოთ „GITA-ს
სტაჟირების პროგრამა“ და ტექსტის ადგილას ის პოზიცია, რომელზეც გსურთ სტაჟირების
გავლა.

კომპანია: RNSEED Fabrik
აღწერა: ბიო-აგრო ტექნოლოგიები, სუპერელიტური
თესლის კლონირება და წარმოება
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სათესლე
კარტოფილის რეგიონალური ბაზრის კვლევა
(საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, ირანი, შუა აზიის ქვეყნები), პროდუქციის
სერტიფიცირების პოლიტიკის და რეგლამენტის, აგრეთვე ინდუსტრიის სტანდარტების
შესწავლა, ბიზნეს სტრატეგიის და კომერციალიზაციის მოდელების შემუშავება.
სტაჟირების პოზიციები:
ბაზრის ანალიზის სპეციალისტი (1-2 დამიანი)
სპეციალისტის დავალებით და ზედამხედველობით, სტაჟიორი მოიძიებს სტატისტიკურ
მონაცემებს ბაზრის მოთამაშეებზე, ღირებულებათა ჯაჭვზე, ინდუსტრიაში არსებულ
სტანდარტებსა და რეგულაციებზე, ა.შ.

მარკეტოლოგი
პროექტის პირველ ეტაპზე (პირველი-მეორე კვარტალი) გაკეთებული ბაზრის კვლევისა და
ბიზნეს მოდელების საფუძველზე, მარკეტოლოგი შეიმუშავებს საქართველოსა და
მიზნობრივ ბაზრებზე შესვლის სტრატეგიას.
სტაჟიორი ბიზნეს გეგმის მომზადებისათვის
მესამე-მეოთხე კვარტლებში დაგეგმილია წარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება

საიტის დიზაინერი
სტარტაპ კომპანიას ესაჭიროება მარტივი საიტის გაკეთება და სოცქსელებში ინფორმაციის
მართვა (სოც მარკეტინგი)

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე

გათვალისწინებულია ფინანსური ანაზღაურება - ოდენობა დამოკიდებულია სტაჟიორის
გამოცდილებაზე.

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ CV ან რეზიუმე შემდეგ
ელექტრონულ მისამართზე bvgcompany@gmail.com , subject-ში მიუთითოთ „GITA-ს
სტაჟირების პროგრამა“ და ტექსტის ადგილას ის პოზიცია, რომელზეც გსურთ სტაჟირების
გავლა.

